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Polarica och Lapin Liha går samman – bildar ett starkt nordiskt bolag 
inom bär och vilt 
 
Svenska bär- och viltproducenten Polarica AB och Lapin Liha Oy har fattat beslut om att fusioneras. Fusionen 
är ett led i Polaricas strategi att bli Nordens ledande aktör inom bär och vilt. Fusionen skapar även goda 
förutsättningar att i framtiden utveckla försäljningen av dessa hälsosamma och goda livsmedel på de 
internationella marknaderna.  
 
Bolagen utgör i fortsättningen en enda koncern som utnyttjar båda bolagens unika kompetens och starka varumärken. 
Huvudägare i koncernen är även i fortsättningen Polaricas huvudägare Intera Partners, medan Hartwall Capital, 
Allanova och personer inom företagens ledning fortsätter som minoritetsägare. 
 
Båda bolagen producerar vilt- och bärprodukter i första hand i svenska och finska Lappland. Omsättningen för det 
fusionerade bolaget uppskattas år 2011 uppgå till cirka 110 miljoner euro. Polarica, den ledande leverantören av vilt- och 
bärprodukter, sysselsätter efter fusionen cirka 280 medarbetare i Sverige, Finland, Polen och Ryssland. 
 
- Lapin Liha har en stark marknadsställning i Finland och dess produkter och kompetens kompletterar Polaricas utbud. 
Vi är övertygade om att affären innebär att två framgångsrika företag blir ett ännu starkare bolag som även har 
möjlighet att växa internationellt, säger Lapin Lihas vd Jukka Kristo. 
 
Polaricas huvudägare, det finska investeringsbolaget Intera Partners, ser goda tillväxtutsikter särskilt inom den 
nordiska renköttsmarknaden. I den fusionerade koncernens strategi ingår dock även tillväxt utanför Norden. Då bolagen 
sedan tidigare har liknande produktportföljer kan de nu höja förädlingsgraden för sina produkter och satsa på 
effektivare marknadsföring. 
 
– Sammangåendet mellan Polarica och Lapin Liha skapar ett betydande bolag med resurser att främja försäljning och 
marknadsföring av högklassiga och hälsosamma nordiska livsmedel. Vi ser stora möjligheter att vidareutveckla 
renköttets ställning på såväl den svenska som den finska konsumentmarknaden, och våra bärprodukter har stor 
säljpotential även internationellt, säger Martin Grotenfelt, delägare i Intera Partners Oy och styrelseledamot i 
Polarica. 
 
 
Ytterligare information 
Martin Grotenfelt, delägare i Intera Partners Oy, +358 50 2145 
Jukka Kristo, VD på Lapin Liha, +358 40 133 5530  
 
 
 
 



 
Om Polarica 
Polarica grundades 1972 och är verksamt inom livsmedelsproduktion. Bolaget är Europas ledande leverantör av vilda 
och odlade bär samt vilt, bl.a. ren och älg. Kunderna är livsmedelsindustrin, storhushåll och restauranggrossister, 
detaljhandel samt farmaceutiska industrin. 
 
Om Lapin Liha 
Lapin Liha är en finskt leverantör och återförsäljare av vilt- och bärprodukter. Företagets huvudkontor ligger i 
Rovaniemi och år 2010 hade företaget en omsättning på cirka 26 miljoner euro. 
 
Om Intera 
Intera är ett finskt private equity-bolag som investerar i finländska och skandinaviska medelstora företag som ännu 
inte har nått sin fulla kapacitet och har potential att bli marknadsledande inom sina områden. Intera utvecklar sina 
portföljbolag genom att tillföra sitt kunnande i finansieringsfrågor, i industriell ekonomi och sin internationella 
erfarenhet 
 
Intera har två fonder, Intera Fund I med 125 miljoner euro och Intera Fund II med 200 miljoner euro i fondåtaganden. 
Den senare bildades våren 2011. Fondens placerare utgörs av nordiska och europeiska institutionella investerare. 
 
Om Hartwall Capital 
Företaget Hartwall grundandes år 1836 då Victor Hartwall grundade Nordens första mineralvattenfabrik i Helsingfors. 
Sedan år 2008 har familjen Hartwall fört vidare sin företagsverksamhet inom ramen för det tidigare etablerade 
Hartwall Capital. Hartwall Capitals verksamhetsprinciper bygger på långsiktigt och aktivt ägarskap inom främst finskt 
och nordiskt näringsliv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


